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 .العلم طلب فضل باٌب: (1
و إ ىَل اَّلله  ىلَعَ تعاىل: ﴿ وقول اهلل ْدعح

َ
ه  َسب يِل  أ قحْل َهذ 

َن  نَا م 
َ
بَْحاَن اَّلله  َوَما أ نَا َوَمن  اتهبََعِن  وَسح

َ
رَيٍة أ بَص 

ك نيَ  رْش   .108 يوسف: ﴾الْمح
 
يَةَ  -1 َعاو  ْعتح  قال: -ريض اهلل عنه- عن مح ه  َسم   انلهيب 

ولح  وََسلهمَ  َعلَيْه   اهللح  َصّله  ح  يحر د   )َمنْ : َيقح ا ب ه   اَّلله ْههح  َخرْيً َفقِّ  يح
، يف   ين  َما ادلِّ نَا َوإ نه

َ
مٌ  أ ح  قَاس  ي، َواَّلله ْعط  ه   تََزاَل  َولَنْ  يح  َهذ 

ةح  مه
ح
ْمر   ىلَعَ  قَائ َمةً  األ

َ
، أ مْ  الَ  اَّلله  هح ُّ ْم، َمنْ  يَُضح  َحّته  َخالََفهح

 َ ت 
ْ
ْمرح  يَأ

َ
 .(71رواه ابلخاري )( اَّلله   أ
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 .أول واجب ىلع العبيد باٌب: (2
وا َوَماوقوهل تعاىل: ﴿ رح م 

ح
وا إ اله  أ َْعبحدح َ  يل  نيَ  اَّلله ْل ص   هَلح  ُمح

ينَ  نََفاءَ  ادلِّ وا حح يمح اَلةَ  َويحق  اَكةَ  َويحْؤتحوا الصه ينح  وََذل َك  الزه  د 
 ﴾  .5 ابلينة:الَْقيَِّمة 

 
وَل اَّلله   ،- عنهما اهلل ريض - عباس ابن عن -2 نه رَسح

َ
أ

ح َعنْهح ىلَعَ  َ اَّلله َعاًذا ريَض  ا َبَعَث مح َصّله اهللح َعلَيْه  وََسلهَم لَمه
، قَاَل:  ْهل  ك تَاٍب، )ايلََمن 

َ
ْن إ نهَك َتْقَدمح ىلَعَ قَْوٍم أ فَلْيَكح

 ، َ إ َذا َعَرفحوا اَّلله
، فَ بَاَدةح اَّلله  ْم إ يَلْه  ع  وهح َل َما تَْدعح وه

َ
أ

ْم ََخَْس َصلََواٍت يف   َ قَْد فََرَض َعلَيْه  نه اَّلله
َ
ْم أ ْهح ْخرب 

َ
فَأ

َ فََرَض  نه اَّلله
َ
ْم أ ْهح ْخرب 

َ
إ َذا َفَعلحوا، فَأ

ْم، فَ ْم َويَلْلَت ه  ه  يَْوم 
ْم زَ  مْ َعلَيْه  ْمَوال ه 

َ
ْن أ َوتحَردُّ ىلَعَ  ]تؤخذ من أغنيائهم[ ََكًة م 

ْمَوال  
َ
ْم َوتََوقه َكَرائ َم أ نْهح ْذ م  وا ب َها، فَخح َطاعح

َ
إ َذا أ

ْم، فَ َقَرائ ه  فح
 .(19(، ومسلم )1458رواه ابلخاري )( انلهاس  
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 .ملسو هيلع هللا ىلصباع الرسول وجوب اتِّ  باٌب: (3
َ وَ وقوهل تعاىل: ﴿ وا اَّلله يعح ط 

َ
هْوا قحْل أ إ ْن تََول

وَل فَ وا الرهسح يعح ط 
َ
أ

وهح  يعح ِّلْتحْم َوإ ْن تحط  ْم َما محح َِّل وََعلَيْكح َما َعلَيْه  َما محح إ نه
فَ

ب نيح  ول  إ اله ابْلَاَلغح الْمح وا َوَما ىلَعَ الرهسح  .54انلور:  ﴾َتْهتَدح
 

اهلل ال جيوز أن نعبد اهلل تعاىل إال بما رشعه  فصٌل:
، وما عليه اخللفاء الراشدين ملسو هيلع هللا ىلصانليب وبلّغه 
 ، ولك ما سوى ذلك فهو باطل.[1]اخلمسة

ي )ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل قال  -3 ْم َبْعد  نْكح ْش م  َمْن يَع 
نهة  اخْلحلََفاء   نهِت  وَسح ْم ب سح فََسرَيَى اْخت اَلفًا َكث رًيا، َفَعلَيْكح

                                                
ول اهلل َصّله  : "[5ص]قال السيويط يف رشح سنن ابن ماجه  1 وا رَسح ين اتبعح دين اذله اش  قَْوهل اخْلحلََفاء الره

بَا بكر 
َ
عِن  أ

َ
وَعمر اهللح َعلَيْه  وََسلهَم قوال وفعال وََعمال وهم اخْلحلََفاء اخْلَْمَسة بعده َصّله اهللح َعلَيْه  وََسلهَم أ

م اذله  ثَْمان وعليا َواحْلسن ريَض  اهلل َتَعاىَل َعنْهح ي َوعح يث اخْلاَلفَة بعد  ين ينطبق ىلع خالفتهم َهَذا احلَد 
يث اخْلاَلفَةثال ه  اخْلَْمَسة اَل شّك اَلَحده من أهل الّسنة انهم موارد حلَد   انتىه. "ثون سنة َفَهذ 

وادليلل ىلع أنه أحد اخللفاء الراشدين احلديث : "[131ص 11ج]وقال ابن كثري يف ابلداية وانلهاية 
اذلي أوردناه يف دالئل انلبوة من طرق عن سفينة موىل رسول اهلل صّل اهلل عليه وسلم، أن رسول اهلل 
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وا وا ب َها، وََعضُّ كح يِّنَي، َتَمسه يَن الَْمْهد  د  اش  َعلَيَْها  الره
َْدثٍَة  ه حمح إ نه ُكح

، فَ ور  مح
ح
َْدثَات  اأْل ْم َوحمح ، َوإ يهاكح ذ  ب انلهَواج 

 ب ْدَعٍة َضاَللَةٌ 
ه ، [1]عنه وسكت (4607) أبو داودرواه ( ب ْدَعٌة، َولكح

 .[2] (17145وأمحد ) (،43ابن ماجه )رواه و

 

 .اتلعريف باهلل تعاىل باٌب: (4
وَ  ح  وقوهل تعاىل: ﴿هح ي اَّلله وَ  إ اله  إ هَلَ  اَل  اذله   الَْغيْب   اَعل مح  هح

َهاَدة   وَ  َوالشه يمح  الرهمْحَنح  هح وَ   الرهح  ح  هح ي اَّلله  إ اله  إ هَلَ  اَل  اذله 
وَ  وسح  الَْمل كح  هح دُّ اَلمح  الْقح نح  السه ْؤم  نح  الْمح َهيْم  يزح  الْمح  الَْعز 

                                                

. وإنما كملت اثلالثون (*)(اخلالفة بعدي ثالثون سنة، ثم تكون ملاك)صّل اهلل عليه وسلم قال: 
نه، فإنه نزل عن اخلالفة ملعاوية يف ربيع األول من سنة إحدى ، ريض اهلل عخبالفة احلسن بن يلع

وذلك كمال ثالثني سنة من موت رسول اهلل صّل اهلل عليه وسلم ; فإنه تويف يف ربيع األول  ،وأربعني
 انتىه." سنة إحدى عرشة من اهلجرة، وهذا من أكرب دالئل انلبوة

( وحسنه األرنؤوط، وروى أبو داود 21969د )( وصححه األبلاين، ورواه أمح2226* رواه الرتمذي )
 (4646حنوه )

 وقال يف رساتله إىل أهل مكة: "ُك ما سكّت عنه فهو صالح" 1

 .صححه األبلاين وشعيب األرنؤوط 2
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ح  اجْلَبهارح  تََكربِّ بَْحانَ  الْمح ا اَّلله   سح ونَ  َعمه كح حرْش  وَ   ي ح  هح  اَّلله
رح  ابْلَار ئح  اخْلَال قح  َصوِّ ْسَماءح  هَلح  الْمح

َ
حَسبِّحح  احْلحْسَن  اأْل  يف   َما هَلح  ي

َماَوات   رْض   السه
َ
وَ  َواأْل يزح  وَهح يمح  الَْعز   .24-22احلرش:  ﴾احْلَك 

 

ب   َعنْ  -4
َ
وََس األشعري أ  قَامَ : قَاَل  ،-ريض اهلل عنه- مح

ينَا ولح  ف  َْمس   وََسلهمَ  َعلَيْه   اهللح  َصّله  اهلل   رَسح  ََك َماٍت، خب 
، اَل  وََجله  َعزه  اهللَ  )إ نه : َفَقاَل  نْ  هَلح  يَنْبَغ   َواَل  َينَامح

َ
 َينَاَم، أ

ْسَط  ََيْف ضح  ، الْق  هح  َقبَْل  اللهيْل   َعَملح  إ يَلْه   يحْرَفعح  َوَيْرَفعح
، َعَمل   ، َعَمل   َقبَْل  انلهَهار   َوَعَملح  انلهَهار  َجابحهح  اللهيْل   ح 
ْحَرقَْت  َكَشَفهح  لَوْ  انلُّورح 

َ
بحَحاتح  أَل ه   سح  إ يَلْه   اْنتىََه  َما وَْجه 

هح  نْ  برََصح ه   م   .(179رواه مسلم ) (َخلْق 

 
ب   َعنْ  -5

َ
َريَْرةَ  أ ِّ  أنه  -ريض اهلل عنه- هح  اهللح  َصّله  انلهيب 

مه (1)[ ه  اش  رَ ا أوى إىل ف  إذَ  ولح قح يَ  وََسلهَم، ]اكنَ  َعلَيْه    : )اللهح
                                                

 من رواية أب داود 1
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َماَوات   رَبه  رْض   َورَبه  السه
َ
، الَْعْرش   َورَبه  اأْل يم   َربهنَا الَْعظ 

ِّ  َورَبه  ٍء، ُكح َل  َوانلهَوى، احْلَبِّ  فَال َق  ََشْ ْْن   اتلهْوَراة   َومح
يل   ْْن  ، َواإْل  ْرقَان  وذح  َوالْفح عح

َ
نْ  ب َك  أ ِّ  رَشِّ  م  ءٍ  ُكح نَْت  ََشْ

َ
ذٌ  أ  آخ 

، يَت ه  مه  ب نَاص  نَْت  اللهح
َ
لح  أ وه

َ
ٌء، َقبْلََك  فَلَيَْس  اأْل نَْت  ََشْ

َ
 َوأ

رح  ٌء، َبْعَدكَ  فَلَيَْس  اآْلخ  نَْت  ََشْ
َ
رح  َوأ اه   فَْوقََك  فَلَيَْس  الظه

ٌء، نَْت  ََشْ
َ
نح  َوأ ٌء، دحونََك  فَلَيَْس  ابْلَاط   اَعنه  اقْض   ََشْ

ْيَن، ْغن نَا ادله
َ
نَ  َوأ ( م   .(2713) رواه مسلم الَْفْقر 

 
القول يف اهلل وصفاته ما لم يقله اهلل حتريم  فصٌل:

 .ملسو هيلع هللا ىلصورسوهل 

َها يُّ
َ
حوا انلهاسح  وقوهل تعاىل: ﴿يَا أ ا َكح مه رْض   يف   م 

َ
 َحاَلاًل  اأْل

وا َواَل  َطيِّبًا َوات   تَتهب عح طح يَْطان   خح مْ  إ نههح  الشه و   لَكح ب نيٌ  َعدح  مح
َما  مْ  إ نه رحكح مح

ْ
وء   يَأ نْ  َوالَْفْحَشاء   ب السُّ

َ
حوا َوأ ول  اَّلله   ىلَعَ  َتقح

وَن﴾ اَل  َما  .169-168 ابلقرة: َتْعلَمح
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ب   َعنْ  -6
َ
َريَْرةَ  أ نه  -ريض اهلل عنه- هح

َ
وَل  أ  َصّله  اهلل   رَسح

، يَلَتَََكهمح  الَْعبْدَ  )إ نه : قَاَل  وََسلهمَ  َعلَيْه   اهللح  ح  َما ب الََْك َمة   يَتَبنَيه
يَها، َما ْبَعدَ  انلهار   يف   ب َها َيْهو ي ف 

َ
ق   بنَْيَ  َما أ  الَْمرْش 

 .( واللفظ هل2988(، ومسلم )6477رواه ابلخاري ) (َوالَْمْغر ب  

 
لف إال به،  تعاىل: أنْ ن تعظيم اهلل م   فصٌل: ال ُيح

 هل. املحلوف  ىض ، ور  لف بهعند احلَ  والصدقح 
َمرَ  ابْن   َعن   -7 عَ : قَاَل  ،-ريض اهلل عنه- عح ُّ  َسم   انلهيب 

اًل  وََسلهمَ  َعلَيْه   اهللح  َصّله  ، َُيْل فح  رَجح ب يه 
َ
 )اَل : َفَقاَل  ب أ

وا ْم، حَتْل فح ْق، ب اَّلله   َحلََف  َمنْ  ب آبَائ كح ل َف  َوَمنْ  فَلْيَْصدح  حح
؛ يَْرَض  لَمْ  َوَمنْ  فَلرَْيَْض، ب اَّلله   هَلح  نَ  فَلَيَْس  ب اَّلله  ( م  رواه  اَّلله 

 .(20723) يف السنن الكربى وابليهيق ،[1](2101) ابن ماجه

                                                
( وقال ىلع رشط الشيخني، 4593صححه األبلاين، وصححه شعيب األرنؤوط يف مسند أمحد ) 1

ل َف  د )َوَمنْ وليس يف رواية أمح ، يَْرَض  لَمْ  َوَمنْ  فَلرَْيَْض، ب اَّلله   هَلح  حح نَ  فَلَيَْس  ب اَّلله  ( م   .اَّلله 
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 .الرشك أعظم اذلنوب باٌب: (5
َ  إ نه ﴿: َوقَْوهل  َتَعاىَل  رح  الَ  اَّلله نْ  َيْغف 

َ
حرْشَكَ  أ رح  ب ه   ي  َما َوَيْغف 

 .48: النساء ﴾يََشاءح  ل َمنْ  َذل َك  دحونَ 
 
: قال -عنه اهلل ريض- مسعود بن اهلل عبد عن -8

ه َصّله  لْتح انلهيب 
َ
  اهللح َعلَيْه  وََسلهَم: َسأ

َ
ْعَظمح أ

َ
نْب  أ يُّ اذله

؟ قَاَل:  نَْد اَّلله  َو َخلََقَك )ع  ا وَهح ه  ن دًّ ْن ََتَْعَل َّلل 
َ
: (أ . قحلْتح

؟ قَاَل:  يُّ
َ
: ثحمه أ يٌم، قحلْتح ْن )إ نه َذل َك لََعظ 

َ
َك َوأ َتْقتحَل َودَلَ

ْن َيْطَعَم َمَعَك 
َ
؟ قَاَل: (خَتَافح أ يُّ

َ
: ثحمه أ َ ). قحلْتح ْن تحَزاين 

َ
أ

يَقَها: ( َحل يلََة َجار كَ  نَْزَل اهللح َعزه وََجله تَْصد 
َ
يَن ﴿َفأ َواذله 

وَن َمَع اهلل  إ لًَها آَخَر َواَل َيْقتحلحوَن انلهْفَس الهِت   اَل يَْدعح
َم اهللح  ، َواَل يَْزنحوَن َوَمْن َيْفَعْل َذل َك يَلَْق َحره  ب احْلَقِّ

 إ اله
ثَاًما

َ
 .(86(، ومسلم )6811رواه ابلخاري )﴾ أ
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 .إذا كفر باهلل عمٌل يف اآلخرة  ال ينفع اإلنسانَ  فصٌل:
ْم وقوهل تعاىل: ﴿ حهح ْعَمال

َ
ْم أ وا ب َربِّه  يَن َكَفرح َمثَلح اذله 

ْت ب ه   ا  َكَرَماٍد اْشتَده مه رحوَن م  ٍف اَل َيْقد  يحح يف  يَْوٍم اَعص  الرِّ
ٍء ذَ  يدح َكَسبحوا ىلَعَ ََشْ اَللح ابْلَع  َو الضه  .19إبراهيم:  ﴾ل َك هح

 

وَل : قلت: قالت عنها اهلل ريض اعئشة عن -9 يَا رَسح
مح  َم، َويحْطع  لح الرهح  ل يهة  يَص  ْداَعَن اَكَن يف  اجْلَاه  اهلل ، اْبنح جح

؟ قَاَل:  هح نَي، َفَهْل َذاَك نَاف عح ْسك  ْل )الْم  ، إ نههح لَْم َيقح هح اَل َينَْفعح
ي يئَِت  يَْوَم ادلِّ ْر ِل  َخط   .(214) مسلم رواه ن(يَْوًما: رَبِّ اْغف 

 

إذا حاول  عدم االتلفات إىل الشيطان فصٌل:
 .تشكيك املسلم يف دينه

 من أناس جاء: قال -عنه اهلل ريض- هريرة أب عن -10
دح يف  : فسألوه ملسو هيلع هللا ىلص انليب إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أصحاب إ نها َْن 

، قَاَل:  ْن َيتَََكهَم ب ه 
َ
نَا أ َحدح

َ
نَا َما َيتََعاَظمح أ س  ْنفح

َ
َوقَْد )أ
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وهح؟ حوا: َنَعْم، قَاَل:  (وََجْدتحمح يَمان  )قَال يحح اإْل   رواه (َذاَك رَص 

 .(132) مسلم

فَإ َذا بَلََغهح ) ذكر عالج مثل هذا يف حديث قال فيه:و
ْذ ب اَّلله  َويْلَنْتَه    .(134(، ومسلم )3276رواه ابلخاري )( فَلْيَْستَع 

 

أو  ،األبراجأو  ،من ظن أن الكواكب كفرح  فصٌل:
 .وأحوال انلاس تترصف بالكون من املخلوقات غريها

 :قال -عنه اهلل ريض- اجلهِن خادل بن زيد عن -11
ولح اَّلله   بْح  ب احلحَديْب يَة  ىلَعَ إ ثْر   ملسو هيلع هللا ىلصَصّله نَلَا رَسح َصاَلَة الصُّ

 ، ْقبََل ىلَعَ انلهاس 
َ
ا انرَْصََف أ ، فَلَمه َن اللهيْلَة  َسَماٍء اَكنَْت م 

ْم؟َفَقاَل: َهْل ) ح  (تَْدرحوَن َماَذا قَاَل َربُّكح وهلح ح َورَسح حوا: اَّلله قَال
، قَاَل:  ْعلَمح

َ
ا َمْن )أ مه

َ
ٌن ب  َوََكف ٌر، فَأ ْؤم  بَاد ي مح ْن ع  ْصبََح م 

َ
أ

ْرنَا ب َفْضل  اَّلله  َورمَْحَت ه  "قَاَل  ط  ٌن ب  َوََكف ٌر  "؛مح ْؤم  فََذل َك مح
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ا َمْن قَاَل  مه
َ
، َوأ فََذل َك اَكف ٌر ب   "؛ب نَوْء  َكَذا َوَكَذا" ب الَكْوَكب 

ٌن ب الَكْوَكب   ْؤم   .(71(، ومسلم )846رواه ابلخاري ) (َومح

 

و الكهان، أو قرأ الكمهم ، أمن أىت العرافني فصٌل:
فإن فعل  فقد كفر. ؛فصدقهم -احلظ أبراجومنه -

 يصدقهم، فال تحقبل هل صالة أربعني يللة.دون أن 
رْض  قح ﴿ وقوهل تعاىل:

َ
َماَوات  َواأْل ْل اَل َيْعلَمح َمْن يف  السه

بَْعثحونَ  يهاَن يح
َ
وَن أ رح ح َوَما يَْشعح  .65انلمل:  ﴾الَْغيَْب إ اله اَّلله

 
يهةَ  َعنْ  -12 َ اهللح عنَها- َصف  ْزَواج   َبْعض   َعنْ  ،-ريَض 

َ
 أ

 ِّ ِّ  َعن   وََسلهمَ  َعلَيْه   اهللح  َصّله  انلهيب   َعلَيْه   اهللح  َصّله  انلهيب 
ىَت  )َمنْ : قَاَل  وََسلهمَ 

َ
افًا أ هَلح  (1)َعره

َ
ءٍ  َعنْ  فََسأ  تحْقبَْل  لَمْ  ؛ََشْ

ْرَبع نيَ  َصاَلةٌ  هَلح 
َ
 .(2230) مسلم رواه يَلْلًَة( أ

                                                
 وقال به تعاىل اهلل استأثر وقد الغيب علم يديع اذلي احلازي أو املنجم العراف األثري ابن قال 1

 وحنوهما الضالة وماكن املرسوق ماكن معرفة يتعاىط اذلي هو العراف وغريه اخلطاب
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن -ريض اهلل عنه- هريرة أب عن -13
ىَت  )َمنْ : قال

َ
نًا، أ وْ  اَكه 

َ
افًا، أ قَهح  َعره ولح  ب َما فََصده  َفَقدْ  ؛َيقح

َل  ب َما َكَفرَ  نْز 
ح
دٍ  ىلَعَ  أ َمه ، (135) ، والرتمذي(3904) رواه أبو داود (حمح

 .(1)واللفظ هل( 9536) وأمحد

 

 .أرشكمن داع غري اهلل؛  فصٌل:
ينَ وقوهل تعاىل: ﴿ ونَ  َواذله  نْ  تَْدعح ونَ  َما دحون ه   م  نْ  َيْمل كح  م 

ريٍ  مْ  إ نْ   ق ْطم  وهح وا اَل  تَْدعح مْ  يَْسَمعح عحوا َولَوْ  دحاَعَءكح  َسم 
مْ  اْستََجابحوا َما يَاَمة   َوَيْومَ  لَكح ونَ  الْق  رح مْ  يَْكفح ك كح ْ  ب رش 

ثْلح  يحنَبِّئحَك  َواَل   .14-13فاطر: ﴾َخب ريٍ  م 
 

ريٍ  بْن   انلُّْعَمان   َعنْ  -14 ِّ  َعن   ،-ريض اهلل عنه- بَش   انلهيب 
اَعءح ): قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص وَ  ادلُّ بَاَدةح  هح   ،(الع 

َ
مح  َوقَاَل ﴿: َوقََرأ  َربُّكح

ون   ْب  اْدعح ْستَج 
َ
مْ  أ ينَ  إ نه  لَكح حونَ  اذله   َعنْ  يَْستَْكرب 

                                                
 صححه األبلاين وأمحد شاكر 1
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بَاَدت   لحونَ  ع  ينَ  َجَهنهمَ  َسيَْدخح ر   رواه الرتمذي [2]( [1]﴾َداخ 

يٌث  وقال: "َهَذا( 2969) يٌح"، وأبو داود َحَسنٌ  َحد   .[3] وسكت عنه( 1479) َصح 

 
ومنها احلجر -من الرشك: اختاذ اتلمائم  فصٌل:

 . جللب اخلري أو دلفع الرّش  -األزرق، وسن اذلئب
: قَال ،-ريض اهلل عنه- اَّلله  بن مسعود َعبْد   عن -15

ْعتح  وَل  َسم  ولح  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلله   رَسح َق  )إ نه : َيقح  ،[5]َواتلهَمائ مَ  ،[4]الرُّ
ٌْك( [6]َواتلَِّولَةَ  ، وأمحد  [7] (3530) وابن ماجه (،3883) رواه أبو داود رش 

(3615). 

                                                
 [60: اغفر] 1

 صححه األبلاين 2

 .وقال يف رساتله ألهل مّكة: "ُك ما سكّت عنه فهو صالح" 3
زاده ابن ماجه وأمحد من قول زوجة  وديلله: ما أي اخليوط وما شابهها من أمور يحرق عليها وتعلّق، 4

ى :عبد اهلل
َ
نحيق   يف   )فََرأ ؟ َهَذا َما: قَاَل  َخيًْطا، عح َ  َخيٌْط  قحلْتح : قَالَْت  اخْلَيْطح ْرق 

ح
، ِل   أ َخَذهح : قَالَْت  ف يه 

َ
 فَأ

، ْغن يَاءح  اَّلله   َعبْد   آَل  إ نه : قَاَل  ثحمه  َفَقَطَعهح
َ
( َعن   أَل ْك   .الرشِّ

 .ما يعلقونه من حجر أو عظم أو خرز أزق أو سن اذلئب وأشباهها، جللب خري أو دلفع الرش يه 5
 يه األشياء الِت يحقرأ عليها بعض السحر، وتعلقها املرأة يلحبها زوجها. 6
 صححه األبلاين يف صحيح ابن ماجه، وحسنه أمحد شاكر يف مسند أمحد 7
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كفر، ومن  ؛من رصف عبادة لغري اهلل فصٌل:
 بطلت عبادته. ؛رصف جزًء منها لغري اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص ، أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه-هريرة  عن أب -16
نَا :َوَتَعاىَل  َتبَارَكَ  اهللح  : قَاَل قال

َ
ْغَن  )أ

َ
ََكء   أ َ  َعن   الرشُّ

، ْك  َل  َمنْ  الرشِّ رْشَكَ  َعَماًل  َعم 
َ
 تََرْكتحهح  َغرْي ي، َمع   ف يه   أ

َكهح  ْ  .(2985) رواه مسلم ( َورش 

 

 .إلسالمتعريف ا باٌب: (6
َو وقوهل تعاىل: ﴿ ه  هح َهاد  وا يف  اَّلله  َحقه ج  وََجاه دح

لهَة  ْن َحَرٍج م  ين  م  ْم يف  ادلِّ ْم َوَما َجَعَل َعلَيْكح اْجتَبَاكح
ْن َقبْلح َويف  َهَذا  نَي م  ْسل م  مح الْمح اكح َو َسمه يَم هح ْم إ بَْراه  ب يكح

َ
أ

َهَداَء  ونحوا شح ْم َوتَكح يًدا َعلَيْكح ولح َشه  وَن الرهسح َكح ىلَعَ يل 
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َو  وا ب اَّلله  هح مح اَكَة َواْعتَص  اَلَة َوآتحوا الزه وا الصه يمح ق 
َ
انلهاس  فَأ

ريح  ْم فَن ْعَم الَْمْوىَل َون ْعَم انلهص   .78احلج:  ﴾َمْواَلكح
 
َمر -17 اب   بْن   َعن عح نْدَ  حَنْنح  بَيْنََما :قَاَل  اخْلَطه ول   ع   رَسح

ٌل  َعلَيْنَا َطلَعَ  إ ذْ  يَْوٍم، اَت ذَ  وََسلهمَ  َعلَيْه   اهللح  َصّله  اهلل    رَجح
يدح  ، َبيَاض   َشد  يدح  اثلِّيَاب  ، َسَواد   َشد  َعر   َعلَيْه   يحَرى اَل  الشه

ثَرح 
َ
، أ َفر  فحهح  َواَل  السه نها َيْعر  َحٌد، م 

َ
ِّ  إ ىَل  َجلََس  َحّته  أ  انلهيب 

ْسنَدَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ْكبَتَيْه   فَأ ، إ ىَل  رح ْكبَتَيْه  يْه   َووََضعَ  رح  ىلَعَ  َكفه
، َذيْه  دح  يَا: َوقَاَل  فَخ  َمه ْن   حمح ْخرب 

َ
، َعن   أ  َفَقاَل  اإْل ْساَلم 

ولح  نْ  اإْل ْساَلمح ): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رَسح
َ
نْ  تَْشَهدَ  أ

َ
نه  اهللح  إ اله  إ هَلَ  اَل  أ

َ
 َوأ

ًدا َمه ولح  حمح يمَ  وََسلهَم، َعلَيْه   اهللح  َصّله  اهلل   رَسح اَلَة، َوتحق   الصه
 َ اَكَة، َوتحْؤت  ومَ  الزه  إ ن   ابْلَيَْت  َوحَتحجه  َرَمَضاَن، َوتَصح

بْنَا: قَاَل  َصَدقَْت.: قَاَل  ،(َسب ياًل  إ يَلْه   اْستََطْعَت   هَلح  َفَعج 
ح، هلح

َ
، يَْسأ قحهح ْن  : قَاَل  َويحَصدِّ ْخرب 

َ
يَمان   َعن   فَأ نْ ): قَاَل  .اإْل 

َ
 أ
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نَ  ، ب اهلل ، تحْؤم  ، َوَماَلئ َكت ه  تحب ه 
، َوكح ل ه  ، َوايْلَْوم   َورحسح ر   اآْلخ 

نَ  ه   َخرْي ه   ب الَْقَدر   َوتحْؤم  ْن  : قَاَل  .َصَدقَْت : قَاَل  .(َورَشِّ ْخرب 
َ
 فَأ

نْ ): قَاَل  .اإْل ْحَسان   َعن  
َ
نهَك  اهللَ  َتْعبحدَ  أ

َ
إ نْ  تََراهح، َكأ

 لَمْ  فَ
نْ  ْن  : قَاَل  ،(يََراكَ  فَإ نههح  تََراهح  تَكح ْخرب 

َ
، َعن   فَأ اَعة  : قَاَل  السه

ْعلَمَ  َعنَْها الَْمْسئحولح  َما»
َ
نَ  ب أ ائ ل   م  ْن  : قَاَل  .(السه ْخرب 

َ
 فَأ

َماَرت َها. َعنْ 
َ
نْ ): قَاَل  أ

َ
َ  أ َمةح  تَل 

َ
نْ  َربهتََها، اأْل

َ
 احْلحَفاةَ  تََرى َوأ

َراةَ  اء   ر اَعءَ  الَْعالَةَ  الْعح حونَ  الشه  ثحمه : قَاَل  (.ابْلحنْيَان   يف   َيتََطاَول
َمرح  يَا): ِل   قَاَل  ثحمه  َمل يًّا، فَلَب ثْتح  اْنَطلََق  تَْدر ي عح

َ
 َمن   أ

؟ ائ لح ح  اهللح : قحلْتح  (السه وهلح ، َورَسح ْعلَمح
َ
إ نههح ): قَاَل  أ

يلح  فَ رْب   ج 
مْ  تَاكح

َ
مْ  أ َعلِّمحكح ْم(  يح ينَكح  .(8رواه مسلم )د 

 
 .اإلسالم دين مجيع األنبياء فصٌل:

وٍل إ اله نحوِح  قوهل تعاىل: ﴿و ْن رَسح ْن َقبْل َك م  رَْسلْنَا م 
َ
َوَما أ

نههح اَل إ  
َ
ون  إ يَلْه  أ نَا فَاْعبحدح

َ
 .25األنبياء: ﴾هَلَ إ اله أ
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ولح اَّلَلّ   -18 ٍت : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَسح نْب يَاءح إ ْخَوٌة ل َعاَلّ
َ
، (1))َواأْل

مْ  َهاتحهح َمّ
ح
ٌد( أ ْم َواح  ينحهح  .(3443رواه ابلخاري ) َشَّتّ وَد 

 

إال ملسو هيلع هللا ىلص بعد بعثة انليب  من اإلسالم ليس فصٌل:
 .طرةرشيعته. وأن اإلسالم هو دين الف  

ثْل  َما آَمنْتحْم ب ه  َفَقد  اْهتََدْوا قوهل تعاىل ﴿و إ ْن آَمنحوا ب م 
فَ

َقاٍق  ْم يف  ش  َما هح إ نه
هْوا فَ ح َوإ ْن تََول مح اَّلله يَكهح َو فََسيَْكف   وَهح

يعح الَْعل يمح  م   .137ابلقرة: ﴾السه
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن -عنه اهلل ريض- هريرة أب عن -19

ه ، اَل يَْسَمعح ب  : )قال أنه ٍد ب يَد  َمه ي َنْفسح حمح ْن َواذله  َحٌد م 
َ
 أ

ة   مه
ح
ه  اأْل وتح  (2)َهذ  ، ثحمه َيمح اين   ، َواَل نرَْصَ ود ي  ْن َولَْم يحؤْ َيهح م 

لْتح ب ه   رْس 
ح
ي أ ْصَحاب  انلهار   ؛ب اذله 

َ
ْن أ  مسلم رواه (إ اله اَكَن م 

(153). 
                                                

 العالت هّن زوجات الرجل الواحد 1
م اإلنس واجلن اذلين اعشوا بعد بعثته األ 2 أّمة اإلجابة: إىل قيام الّساعة. أما ملسو هيلع هللا ىلص مة: أي أّمة ادلعوة، وهح

 ملسو هيلع هللا ىلص.فهم اذلين آمنوا به 



 
 يف اتلوحيد واإليمانملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث رسول اهلل األربعون  24

 .تعريف اإليمان باٌب: (7
وهل   وقوهل تعاىل: ﴿ يَن آَمنحوا ب اَّلله  َورَسح نحوَن اذله  ْؤم  َما الْمح إ نه

ْم  ْمَوال ه 
َ
وا ب أ ْم يف  َسب يل  اَّلله  ثحمه لَْم يَْرتَابحوا وََجاَهدح ه  س  ْنفح

َ
َوأ

قحونَ  اد  مح الصه وََل َك هح
ح
 .15احلجرات:  ﴾أ

 
 .عالمة اإليمان فصٌل:

ب   َعنْ  -20
َ
َماَمةَ  أ

ح
نه  ،-ريض اهلل عنه- أ

َ
اًل  أ َل  رَجح

َ
 َسأ

وَل  ؟ َما: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رَسح يَمانح تَْك  )إ َذا: قَاَل  اإْل   َحَسنَتحَك، ََسه
نَْت  َسيِّئَتحَك  وََساَءتَْك 

َ
ٌن( فَأ ْؤم  وَل  يَا: قَاَل . مح  َفَما اهلل ، رَسح

؟ ْثمح َك  يف   َحاكَ  )إ َذا: قَاَل  اإْل  ءٌ  َنْفس  ( ََشْ  رواه أمحد فََدْعهح

 .[3](33) واحلاكم ،[2](176) وابن حّبان [،1](22166)

 
                                                

 صححه أمحد شاكر 1

 مسلم" رشط ىلع صحيح قال شعيب األرنؤوط: "إسناده 2

 رشطهما" ىلع وهو املبارك بن ويلع معمر قال اذلهيب: " تابعه 3



 
 واإليمانيف اتلوحيد ملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث رسول اهلل األربعون  25

 .شعب اإليمان فصٌل:
 اهلل رسول قال: قال عنه، اهلل ريض هريرة أب عن -21

يَمانح ): ملسو هيلع هللا ىلص تُّونَ  ب ْضعٌ  اإل  ْعبًَة، وَس  ْعبَةٌ  َواحلَيَاءح  شح نَ  شح  م 
يَمان    .(35(، ومسلم )9رواه ابلخاري )( اإل 

 
 .بيان أن اإليمان قول وعمل فصٌل:

َما نحونَ  وقوهل تعاىل: ﴿إ نه ْؤم  ينَ  الْمح ح  ذحك رَ  إ َذا اذله  لَْت  اَّلله  وَج 
مْ  مْ  تحل يَْت  َوإ َذا قحلحوبحهح مْ  آيَاتحهح  َعلَيْه  مْ  وىلََعَ  إ يَمانًا َزاَدْتهح  َربِّه 

حوَن  ينَ  َيتََوَّكه ونَ  اذله  يمح اَلةَ  يحق  ا الصه مه مْ  َوم   َرَزْقنَاهح
ونَ  قح نْف  وََل َك   يح

ح
مح  أ نحونَ  هح ْؤم  ا الْمح مْ  َحقًّ نْدَ  َدرََجاٌت  لَهح  ع 

مْ  َرةٌ  َربِّه  يٌم﴾ َور ْزٌق  َوَمْغف   .4-2األنفال  َكر 

 
بَاَدةَ  َعنْ  -22 َ - عح ح  ريَض  ِّ  َعن   -َعنْهح  اَّلله : قَاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص انلهيب 

دَ  )َمنْ  نْ  َشه 
َ
ح  إ اله  إ هَلَ  الَ  أ يَك  الَ  وَْحَدهح  اَّلله نه  هَلح، رَش 

َ
 َوأ



 
 يف اتلوحيد واإليمانملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث رسول اهلل األربعون  26

ًدا َمه هح  حمح ح، َعبْدح وهلح نه  َورَسح
َ
يَس  َوأ ح، اَّلله   َعبْدح  ع  وهلح  َورَسح

لَْقاَها َوََّك َمتحهح 
َ
نْ  َورحوحٌ  َمْرَيمَ  إ ىَل  أ ،م  ، َواجلَنهةح  هح  َوانلهارح  َحق 

، ْدَخلَهح  َحق 
َ
ح  أ نَ  اَكنَ  َما ىلَعَ  اجلَنهةَ  اَّلله ( م   رواه ابلخاري الَعَمل 

 .(28(، ومسلم: )3435)

 

 .نقصان اإليمان باملعايص فصٌل:

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول نأ -عنه اهلل ريض- هريرة أب عن -23
نَي يَْزن  قال اين  ح  ٌن، َواَل يرَْشَبح : )اَل يَْزن  الزه ْؤم  َو مح وَهح

نَي  ار قح ح  قح السه ٌن، َواَل يرَْس  ْؤم  َو مح بحَها وَهح نَي يرَْشَ اخلَْمَر ح 
) وَضٌة َبْعدح ٌن ، َواتلهْوبَةح َمْعرح ْؤم  َو مح قح وَهح رواه ابلخاري  يرَْس 

 .(57(، ومسلم )2475)
 .الوالء والرباء من اإليمان فصٌل:

دح  وقوهل تعاىل: ﴿اَل  نحونَ  قَْوًما ََت  ر   َوايْلَْوم   ب اَّلله   يحْؤم   اآْلخ 
َ  َحاده  َمنْ  يحَوادُّونَ  وهَلح  اَّلله مْ  اَكنحوا َولَوْ  َورَسح وْ  آبَاَءهح

َ
مْ  أ ْبنَاَءهح

َ
 أ



 
 واإليمانيف اتلوحيد ملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث رسول اهلل األربعون  27

وْ 
َ
مْ  أ وْ  إ ْخَواَنهح

َ
مْ  أ رَيَتهح وََل َك  َعش 

ح
مح  يف   َكتََب  أ وب ه 

يَمانَ  قحلح  اإْل 
مْ  يهَدهح

َ
وٍح  َوأ نْهح  ب رح مْ  م  لحهح نْ  ََتْر ي َجنهاٍت  َويحْدخ   حَتْت َها م 

ْنَهارح 
َ
ينَ  اأْل يَها َخادل   َ  ف  ح  ريَض  مْ  اَّلله وا َعنْهح وََل َك  َعنْهح  َورَضح

ح
 أ

ْزبح  اَل  اَّلله   ح 
َ
ْزَب  إ نه  أ مح  اَّلله   ح  وَن﴾ هح ْفل حح  .22املجادلة:  الْمح

 

 .من اإليمانملسو هيلع هللا ىلص حب الرسول  فصٌل:
ْم ﴿وقوهل تعاىل:  ْبنَاؤحكح

َ
ْم َوأ قحْل إ ْن اَكَن آبَاؤحكح

ْمَواٌل 
َ
ْم َوأ رَيتحكح ْم وََعش  كح ْزَواجح

َ
ْم َوأ َوإ ْخَوانحكح

نح تَرَْضْوَنَها  َاَرةٌ خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساك  وَها َوَت  ْفتحمح اقرَْتَ
َهاٍد يف  َسب يل ه  فَرَتَ  وهل   وَج  َن اَّلله  َورَسح ْم م  َحبه إ يَلْكح

َ
وا أ بهصح

ق نيَ  ي الَْقْوَم الَْفاس  ح اَل َيْهد  ْمر ه  َواَّلله
َ
ح ب أ َ اَّلله ت 

ْ
﴾ َحّته يَأ

 .24اتلوبة: 
نٍَس  َعنْ  -24

َ
ُّ  قَاَل : قَاَل  ،-ريض اهلل عنه- أ  )الَ  ملسو هيلع هللا ىلص: انلهيب 

نح  ْم، يحْؤم  كح َحدح
َ
كحونَ  َحّته  أ

َ
َحبه  أ

َ
نْ  إ يَلْه   أ ه   م  ه   َوادل    َوَودَل 

نَي( َوانلهاس   مْجَع 
َ
 .(44(، ومسلم )14رواه ابلخاري ) أ



 
 يف اتلوحيد واإليمانملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث رسول اهلل األربعون  28

 .من اإليمان ؛هلم واخلريَ  حب املسلمنيَ  فصٌل:
نَس   َعنْ  -25

َ
ِّ  َعن   ،-ريض اهلل عنه- َمال ٍك  بْن   أ  ملسو هيلع هللا ىلص انلهيب 

نح  )اَل : قَاَل  مْ  يحْؤم  كح َحدح
َ
يه   ُيح به  َحّته  أ خ 

َ
 ُيح بُّ  َما أل 

) ه  َْفس   .(45)(، ومسلم 13رواه ابلخاري ) نل 

 
 .من اإليمان: اخلوف من اهلل، وحسن الظن به فصٌل:

يمح ﴿: وقوهل تعاىل ورح الرهح  نَا الَْغفح
َ
ينِّ أ

َ
بَاد ي أ  َنبِّْئ ع 

نه 
َ
وَ  َعَذاب   َوأ ﴾ الَْعَذابح  هح مح يل 

َ
 .50-49 احلجر اأْل

 
ْعتح : قَاَل  -ريض اهلل عنه- َجاب رٍ  َعنْ  -26 وَل  َسم   اهلل   رَسح

يهامٍ  ب ثاََلثَة   َمْوت ه   َقبَْل  ،ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ولح  أ وَتنه  )اَل : َيقح مْ  َيمح كح َحدح

َ
 أ

وَ  إ اله  نح  وَهح ْس  نه  ُيح ( َعزه  ب اهلل   الظه  .(2877رواه مسلم ) وََجله
 



 
 واإليمانيف اتلوحيد ملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث رسول اهلل األربعون  29

 املالئكةاإليمان ب باٌب: (8
َماَوات   يف   َمنْ  ﴿َوهَلح : تعاىل وقوهل رْض   السه

َ
نَْدهح  َوَمنْ  َواأْل  ع 

حونَ  اَل  بَاَدت ه   َعنْ  يَْستَْكرب  ونَ  َواَل  ع  ح   يَْستَْحرس 
ونَ  حَسبِّحح حوَن﴾ اَل  َوانلهَهارَ  اللهيَْل  ي  .20-19 األنبياء: َيْفرتح

 

ولح  قَاَل  قَالَْت  -ريض اهلل عنها- اَعئ َشةَ  َعنْ  -27   اَّلله   رَسح
ل َقت  ملسو هيلع هللا ىلص:  نْ  الَْماَلئ َكةح  )خح ل َق  نحورٍ  م  نْ  اجْلَانُّ  وَخح  َمار ٍج  م 

نْ  ل َق  نَارٍ  م  ا آَدمح  وَخح مه َف  م  ْم( وحص   .(2996) مسلم رواه لَكح

 
 

 .اإليمان بالكتب باٌب: (9
ح  وَ  إ اله  إ هَلَ  اَل  وقوهل تعاىل: ﴿اَّلله َل   الَْقيُّومح  الَْحُّ  هح  نَزه

تَاَب  َعلَيَْك  قًا ب احْلَقِّ  الْك  َصدِّ نَْزَل  يََديْه   بنَْيَ  ل َما مح
َ
 اتلهْوَراةَ  َوأ



 
 يف اتلوحيد واإليمانملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث رسول اهلل األربعون  30

يَل  ْْن  نْ   َواإْل  ًدى َقبْلح  م  نَْزَل  ل لنهاس   هح
َ
ْرقَانَ  َوأ  إ نه  الْفح

ينَ  وا اذله  مْ  اَّلله   ب آيَات   َكَفرح يدٌ  َعَذاٌب  لَهح ح  َشد  يزٌ  َواَّلله  َعز 
 .4-2آل عمران: انْت َقاٍم﴾ ذحو

 
 ؛ما وافق ديننا من كتب أهل الكتاب فصٌل:

 تركناه.  ؛أخذناه، وما خالف ديننا
ب   َعنْ  -28

َ
َريَْرةَ  أ َ - هح ح  ريَض  ْهلح  اَكنَ : قَاَل  -َعنْهح  اَّلله

َ
 أ

تَاب   ، اتلهْوَراةَ  ونَ ؤَيْقرَ  الك  ان يهة  رْبَ وَنَها ب الع  ح  َويحَفرسِّ
ْهل   ب الَعَرب يهة  

َ
، أل  ولح  َفَقاَل  اإل ْساَلم   )ال: ملسو هيلع هللا ىلص اَّلله   رَسح

قحوا ْهَل  تحَصدِّ
َ
تَاب   أ ْم، َوال الك  بحوهح حوا تحَكذِّ  آَمنها﴿: َوقحول

َل  َوَما ب اَّلله   نْز 
ح
 .(4485) رواه ابلخاري [1]اآليَةَ  ...﴾إ يَلْنَا أ

 

                                                
الً  اَكنَ  فَإ نْ : )أبو داود بسند حسن وزاد 1 قحوهح  لَمْ  بَاط  ا اَكنَ  َوإ نْ  تحَصدِّ بحوهح  لَمْ  َحقًّ  وسكت عنه (تحَكذِّ
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 .الرّسلاإليمان ب باٌب: (10
وَْحيْنَا وقوهل تعاىل: ﴿إ نها

َ
وَْحيْنَا َكَما إ يَلَْك  أ

َ
 نحوٍح  إ ىَل  أ

نْ  َوانلهب يِّنيَ  ه   م  وَْحيْنَا َبْعد 
َ
يمَ  إ ىَل  َوأ يَل  إ بَْراه   َوإ ْسَماع 

وَب  َوإ ْسَحاَق  ْسبَاط   َوَيْعقح
َ
يَس  َواأْل يُّوَب  وَع 

َ
حَس  َوأ  َويحون

لَيَْمانَ  وََهارحونَ  اًل  َزبحوًرا  َداوحودَ  َوآتَيْنَا وَسح  قَدْ  َورحسح
مْ  نْ  َعلَيَْك  قََصْصنَاهح اًل  َقبْلح  م  مْ  لَمْ  َورحسح ْصهح  َعلَيَْك  َنْقصح

ح  َوََّكهمَ  وََس  اَّلله اًل   تَْكل يًما مح ينَ  رحسح برَشِّ  ر ينَ  مح نْذ   َومح
اَله  ونَ  َل  ةٌ  اَّلله   ىلَعَ  ل لنهاس   يَكح جه ل   َبْعدَ  حح ح  َوََكنَ  الرُّسح  اَّلله

يًزا يًما﴾ َعز   .165-163النساء: َحك 
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لحوا قال: )الَ  نْب يَاء   بنَْيَ  تحَفضِّ
َ
( أ (، ومسلم 3414رواه ابلخاري ) اَّلله 

(2373). 
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آخر األنبياء، ومن اّدىع ملسو هيلع هللا ىلص بيان أن حممًدا  فصٌل:
 .اكذباكفٌر انّلبّوة بعده فهو 

ْم قوهل تعاىل: ﴿و ْن ر َجال كح َحٍد م 
َ
بَا أ

َ
ٌد أ َمه َما اَكَن حمح

وَل اَّلله  وََخات   ْن رَسح ح َم انلهب يِّنَي َوََكَن َولَك  ٍء اَّلله لِّ ََشْ ب كح
 .40األحزاب: ﴾َعل يًما

ب -30
َ
َريَْرةَ  عن أ ِّ  َعن   -ريض اهلل عنه- هح أنه  ملسو هيلع هللا ىلص انلهيب 

ائ يَل  َبنحو )اَكنَْت : قَاَل  مح  إ َْسَ هح وسح ، تَسح نْب يَاءح
َ
هَما األ  َهلََك  َكح

، َخلََفهح  نيَب    ه  الَ  َوإ نههح  نيَب   ي، نيَب  ونح  َبْعد  لََفاءح  وََسيَكح  خح
حوَن( حوا َفيَْكُثح نَا؟ َفَما: قَال رح مح

ْ
ل   ب بَيَْعة   )فحوا: قَاَل  تَأ وه

َ
 األ

، ل  وه
َ
مْ  فَاأل وهح ْعطح

َ
ْم، أ هح إ نه  َحقه

َ  فَ مْ  اَّلله ا َسائ لحهح  َعمه
ْم(  .(1842(، ومسلم )3455رواه ابلخاري ) اْسرَتاَْعهح
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 .اإليمان باآلخرة باٌب: (11
 .فتنة القرب، وأنه أول منازل اآلخرة فصٌل:

مح الَْموْتح قَاَل رَبِّ وقوهل تعاىل: ﴿ َحَدهح
َ
َحّته إ َذا َجاَء أ

عحون   َها ََك َمٌة  ارْج   إ نه
يَما تََرْكتح الَكه ًا ف  ْعَملح َصاحل 

َ
لََعِلِّ أ

بَْعثحونَ  ْم بَْرَزٌخ إ ىَل يَْوم  يح ْن َوَرائ ه  َو قَائ لحَها َوم   .100-99املؤمنون:﴾هح
 
اء   َعن   -31 َ - اَعز ٍب  بْن   الرَبَ ح  ريَض  َما اَّلله ِّ  َعن   -َعنْهح  انلهيب 

ْن َعَذاب  الَْقرْب  ): قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص وا ب اَّلله  م 
يذح ْو ( اْستَع 

َ
، أ تنَْي  َمره

هْوا ): وقال ،ثاََلثًا ْم إ َذا َول َوإ نههح لَيَْسَمعح َخْفَق ن َعال ه 
ينَ  ْدب ر  واَلن  هَلح: ): قال (1)(مح ت يه  َملاََكن  َفيحْجل َسان ه  َفيَقح

ْ
َوَيأ

ينحَك؟  واَلن  هَلح: َما د  ، َفيَقح ح َ اَّلله : َرِّبِّ ولح َمْن َربَُّك؟ َفيَقح
ي  لح اذله  واَلن  هَلح: َما َهَذا الرهجح ، َفيَقح َ اإْل ْساَلمح يِن  : د  ولح َفيَقح

وَ  : هح ولح ْم؟ " قَاَل: " َفيَقح َث ف يكح ولح اَّلله  َصّله اهللح  بحع  رَسح
                                                

 امليت يسمع صوت مسري انلاس إذا دفنوه وراحوا. أي 1
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تح  ،َعلَيْه  وََسلهَم 
ْ
: قََرأ ولح يَك؟ َفيَقح : َوَما يحْدر  واَلن  َفيَقح

قْتح  فََذل َك قَْولح اَّلله  َعزه وََجله  .ك تَاَب اَّلله  فَآَمنْتح ب ه  وََصده
يَن آَمنحوا﴿ ح اذله  َفيحنَاد ي ): قال .( (اآلية﴾ ... )يحثَبِّتح اَّلله
َن مح  وهح م  فْر شح

َ
ي، فَأ ْن قَْد َصَدَق َعبْد 

َ
: أ َماء  َن السه نَاٍد م 

َن اجْلَنهة   وهح م  لْب سح
َ
، َوأ وا هَلح بَابًا إ ىَل اجْلَنهة  ، َواْفتَحح : قال (اجْلَنهة 

يب َها) َها َوط  ْن َروْح  ت يه  م 
ْ
يَها َمده ): قال (َفيَأ َويحْفتَحح هَلح ف 

َوتحَعادح ): قَاَل  .فََذَكَر َمْوتَهح  (الاَْكف رَ  َوإ نه ): قال (برََص ه  
: هَلح  واَلن  ت يه  َملاََكن  َفيحْجل َسان ه  َفيَقح

ْ
ه ، َوَيأ هح يف  َجَسد  رحوحح

واَلن  هَلح: َما  ْدر ي، َفيَقح
َ
: َهاهْ َهاهْ َهاهْ، اَل أ ولح َمْن َربَُّك؟ َفيَقح

ْدر ي، فَ 
َ
: َهاهْ َهاهْ، اَل أ ولح ينحَك؟ َفيَقح : َما َهَذا د  واَلن  يَقح

ْدر ي، 
َ
: َهاهْ َهاهْ، اَل أ ولح ْم؟ َفيَقح َث ف يكح ي بحع  لح اذله  الرهجح

 ، َن انلهار  وهح م  فْر شح
َ
ْن َكَذَب، فَأ

َ
: أ َماء  َن السه نَاٍد م  َفيحنَاد ي مح

وا هَلح بَابًا إ ىَل انلهار   ، َواْفتَحح َن انلهار  وهح م  لْب سح
َ
: قال (َوأ
َها) وم  ْن َحرَِّها وََسمح ت يه  م 

ْ
َويحَضيهقح َعلَيْه  قَرْبحهح ): قال (َفيَأ
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هح  ْضاَلعح
َ
بَْكمح ، َحّته خَتْتَل َف ف يه  أ

َ
ْعََم أ

َ
َقيهضح هَلح أ ثحمه يح

يٍد لَْو ُضح َب ب َها َجبٌَل لََصاَر تحَرابًا ْن َحد  ْرَزبهٌة م   (َمَعهح م 
بَ ): قال بحهح ب َها َُضْ ق  َفيَُْض  َها َما بنَْيَ الَْمرْش  ًة يَْسَمعح

ريح تحَرابًا ثحمه تحَعادح ف يه  ) ( قال:َوالَْمْغر ب  إ اله اثلهَقلنَْي  َفيَص 
وحح  ، ورواه وأصله يف الصحيحني[ 1]وسكت عنه( 4753) أبو داودرواه  (الرُّ

 .(18534أمحد مطّوال )

 
 .ذ كر احلرش والشفاعة فصٌل:

ب   َعنْ  -32
َ
َريَْرةَ  أ َ - هح ح  ريَض  نه : -َعنْهح  اَّلله

َ
وَل  أ ملسو هيلع هللا ىلص  اَّلله   رَسح

 َ ت 
ح
ف عَ  ب لَْحمٍ  أ ، إ يَلْه   فَرح َراعح بحهح  َوََكنَْت  اذلِّ نَْها َفنََهَش  تحْعج   م 

نَا): قَاَل  ثحمه  َنْهَشًة،
َ
، يَْومَ  انلهاس   َسيِّدح  أ يَاَمة   وََهْل  الق 

مه  تَْدرحونَ  ح  جَيَْمعح  َذل َك؟ م  ل نيَ  انلهاَس  اَّلله وه
َ
ينَ  األ ر   يف   َواآلخ 

يدٍ  ٍد، َصع  مح  َواح  هح عح حْسم  ايع   ي مح  ادله هح ذح ، َوَينْفح  َوتَْدنحو ابَلرَصح

                                                
 .صححه األبلاين 1
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، ْمسح نَ  انلهاَس  َفيَبْلحغح  الشه ونَ  الَ  َما َوالَكْرب   الَغمِّ  م  يقح  يحط 
لحوَن، َوالَ  ولح  َُيْتَم  الَ : انلهاسح  َفيَقح

َ
ْم، قَدْ  َما تََرْونَ  أ  بَلََغكح

الَ 
َ
ونَ  أ رح مْ  يَْشَفعح  َمنْ  َتنْظح ْم؟ إ ىَل  لَكح ولح  َربِّكح  َبْعضح  َفيَقح

َْعٍض  انلهاس   مْ : بل  تحونَ  ب آَدَم، َعلَيْكح
ْ
اَلمح  َعلَيْه   آَدمَ  َفيَأ  السه

حونَ  ول نَْت : هَلح  َفيَقح
َ
بحو أ

َ
، أ ح  َخلََقَك  البرََش  ه ، اَّلله  َوَنَفخَ  ب يَد 

نْ  ف يَك  ، م  ه  َمرَ  رحوح 
َ
وا الَماَلئ َكةَ  َوأ  اْشَفعْ  لََك، فََسَجدح

الَ  َربَِّك، إ ىَل  نَلَا
َ
، حَنْنح  َما إ ىَل  تََرى أ الَ  ف يه 

َ
 قَدْ  َما إ ىَل  تََرى أ

ولح  بَلََغنَا؟ َب  قَدْ  َرِّبِّ  إ نه : آَدمح  َفيَقح  لَمْ  َغَضبًا ايلَْومَ  َغض 
، َقبْلَهح  َيْغَضْب  ثْلَهح ، َبْعَدهح  َيْغَضَب  َولَنْ  م  ثْلَهح  قَدْ  َوإ نههح  م 

َجَرة   َعن   َنَهاين   ، الشه ، َنْفس   َنْفس   َفَعَصيْتحهح  َنْفس 
تحونَ  نحوٍح، إ ىَل  اْذَهبحوا َغرْي ي، إ ىَل  اْذَهبحوا

ْ
 نحوًحا َفيَأ

حونَ  ول ، يَا: َفيَقح نَْت  إ نهَك  نحوحح
َ
لح  أ وه

َ
ل   أ ْهل   إ ىَل  الرُّسح

َ
، أ رْض 

َ
 األ

اكَ  َوقَدْ  ح  َسمه وًرا، َعبًْدا اَّلله الَ  َربَِّك، إ ىَل  نَلَا اْشَفعْ  َشكح
َ
 أ

؟ حَنْنح  َما إ ىَل  تََرى ولح  ف يه  َب  قَدْ  وََجله  َعزه  َرِّبِّ  إ نه : َفيَقح  َغض 
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، َقبْلَهح  َيْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا ايلَْومَ  ثْلَهح  َبْعَدهح  َيْغَضَب  َولَنْ  م 
، ثْلَهح ، ىلَعَ  َدَعْوتحَها َدْعَوةٌ  ِل   اَكنَْت  قَدْ  َوإ نههح  م   َنْفس   قَْوِم 

، َنْفس   يَم، إ ىَل  اْذَهبحوا َغرْي ي، إ ىَل  اْذَهبحوا َنْفس   إ بَْراه 
تحونَ 

ْ
يمَ  َفيَأ حونَ  إ بَْراه  ول يمح  يَا: َفيَقح نَْت  إ بَْراه 

َ
ُّ  أ  اَّلله   نيَب 

نْ  وََخل يلحهح  ْهل   م 
َ
، أ رْض 

َ
الَ  َربَِّك  إ ىَل  نَلَا اْشَفعْ  األ

َ
 إ ىَل  تََرى أ

، حَنْنح  َما ولح  ف يه  ْم: َفيَقح َب  قَدْ  َرِّبِّ  إ نه  لَهح  َغَضبًا ايلَْومَ  َغض 
، َقبْلَهح  َيْغَضْب  لَمْ  ثْلَهح ، َبْعَدهح  َيْغَضَب  َولَنْ  م  ثْلَهح  قَدْ  َوإ ينِّ  م 

نْتح  بَاٍت  ثاََلَث  َكَذبْتح  كح نه - َكذ  بحو فََذَكَرهح
َ
يث   يف   َحيهانَ  أ  -احلَد 

، َنْفس   َنْفس    إ ىَل  اْذَهبحوا َغرْي ي، إ ىَل  اْذَهبحوا َنْفس 
وََس  تحوَن، مح

ْ
وََس  َفيَأ حونَ  مح ول وََس  يَا: َفيَقح نَْت  مح

َ
ولح  أ  رَسح

، لََك  اَّلله  ح  فَضه ه   ب ر َساتَل ه   اَّلله ، ىلَعَ  َوب َكالَم   اْشَفعْ  انلهاس 
الَ  َربَِّك، إ ىَل  نَلَا

َ
؟ حَنْنح  َما إ ىَل  تََرى أ ولح  ف يه   َرِّبِّ  إ نه : َفيَقح

َب  قَدْ  ، َقبْلَهح  َيْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا ايلَْومَ  َغض  ثْلَهح  َولَنْ  م 
، َبْعَدهح  َيْغَضَب  ثْلَهح وَمرْ  لَمْ  َنْفًسا َقتَلْتح  قَدْ  َوإ ينِّ  م 

ح
 ب َقتْل َها، أ
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، َنْفس   َنْفس    إ ىَل  اْذَهبحوا َغرْي ي، إ ىَل  اْذَهبحوا َنْفس 
يَس  تحونَ  َمْريََم، ابْن   ع 

ْ
يَس، َفيَأ حونَ  ع  ول يَس  يَا: َفيَقح  ع 

نَْت 
َ
ولح  أ ، رَسح لَْقاَها َوََّك َمتحهح  اَّلله 

َ
، َورحوحٌ  َمْرَيمَ  إ ىَل  أ نْهح  م 

الَ  َربَِّك  إ ىَل  نَلَا اْشَفعْ  َصب يًّا، الَمْهد   يف   انلهاَس  َوََّكهْمَت 
َ
 أ

؟ حَنْنح  َما إ ىَل  تََرى ولح  ف يه  يَس  َفيَقح َب  قَدْ  َرِّبِّ  إ نه : ع   َغض 
ثْلَهح  َقبْلَهح  َيْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا ايلَْومَ  ، م   َيْغَضَب  َولَنْ  َقطُّ
، َبْعَدهح  ثْلَهح رْ  َولَمْ  م   اْذَهبحوا َنْفس   َنْفس   َنْفس   َذْنبًا، يَْذكح

ٍد، إ ىَل  اْذَهبحوا َغرْي ي إ ىَل  َمه تحونَ  حمح
ْ
ًدا َفيَأ َمه حونَ  حمح ول  يَا: َفيَقح

دح  َمه نَْت  حمح
َ
ولح  أ ، وََخات مح  اَّلله   رَسح نْب يَاء 

َ
ح  َغَفرَ  َوقَدْ  األ  لََك  اَّلله

مَ  َما نْ  َتَقده َر، َوَما َذنْب َك  م  خه
َ
الَ  َربَِّك  إ ىَل  نَلَا اْشَفعْ  تَأ

َ
 تََرى أ

، حَنْنح  َما إ ىَل  ْنَطل قح  ف يه 
َ
، حَتَْت  فَآت   فَأ َقعح  الَعْرش 

َ
ًدا فَأ  َساج 

، َعزه  ل َرِّبِّ  ح  َيْفتَحح  ثحمه  وََجله ه  اَّلله نْ  يلَعَ ه   م  د  ْسن   حَمَام   وَحح
َحدٍ  ىلَعَ  َيْفتَْحهح  لَمْ  َشيْئًا، َعلَيْه   اثلهنَاء  

َ
، أ َقالح  ثحمه  َقبِْل   يَا: يح

دح  َمه َسَك  اْرَفعْ  حمح
ْ
عْ  َواْشَفعْ  ْعَطْه،تح  َسْل  َرأ حَشفه ْرَفعح  ت

َ
 فَأ
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، ِس 
ْ
قحولح  َرأ

َ
ِت  : فَأ مه

ح
، يَا أ ِت   رَبِّ مه

ح
، يَا أ ِت   رَبِّ مه

ح
، يَا أ  رَبِّ

دح  يَا: َفيحَقالح  َمه ْل  حمح ْدخ 
َ
نْ  أ ت َك  م  مه

ح
َساَب  الَ  َمنْ  أ مْ  ح   َعلَيْه 

نَ  ْيَمن   ابَلاب   م 
َ
نْ  األ بَْواب   م 

َ
، أ مْ  اجلَنهة  ََكءح  وَهح َ  انلهاس   رشح

يَما َوى ف  نَ  َذل َك  س  ، م  بَْواب 
َ
ي: قَاَل  ثحمه  األ  َنْفس   َواذله 

ه ، اَعنْي   بنَْيَ  َما إ نه  ب يَد  رْصَ نْ  الم  يع   م  ، َمَصار   بنَْيَ  َكَما اجلَنهة 
ةَ  ْرَيَ  َمكه وْ   ومَح 

َ
ةَ  بنَْيَ  َكَما أ (، 4712رواه ابلخاري ) َوبحرْصَى( َمكه

 .(194)ومسلم 

 
 .احلساب، والكم اهلل تعاىل للناس فصٌل:

َ - اَعئ َشةَ  َعنْ  -33 ح  ريَض  ولح  قَاَل  :قَالَْت  -َعنَْها اَّلله  اهلل   رَسح
َب  )َمنْ : ملسو هيلع هللا ىلص وس  ، يَْومَ  حح يَاَمة  َب( الْق  ذِّ لْتح  عح لَيَْس : َفقح

َ
 أ

َاَسبح  فََسوَْف ﴿: وََجله  َعزه  اهللح  قَاَل  قَدْ  َسابًا ُيح رًيا ح   ﴾يَس 
، َذاك   )لَيَْس : َفَقاَل  َما احْل َسابح . َذاك   إ نه  َمنْ  الَْعْرضح
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يَاَمة   يَْومَ  احْل َساَب  نحوق َش  َب( الْق  ذِّ (، 103رواه ابلخاري ) عح

 .(2876ومسلم )

 ذكر جهّنم فصٌل:
ريٍ  بْن   انلُّْعَمان   َعن   -34 ْعتح : قَاَل  -ريض اهلل عنه- بَش   َسم 

ه  ولح  ملسو هيلع هللا ىلص انلهيب  ْهَونَ  إ نه ): َيقح
َ
ْهل   أ

َ
 هَلح  َمنْ  َعَذابًا انلهار   أ

ااَكن   َنْعاَلن   َ نْ  َورش  َما َيْغِل   نَاٍر، م  نْهح هح  م  َماغح  َيْغل   َكَما د 
، رَْجلح نه  يََرى َما الْم 

َ
َحًدا أ

َ
َشدُّ  أ

َ
نْهح  أ مْ  َوإ نههح  َعَذابًا م  ْهَونحهح

َ
 أَل

( واللفظ 213يرى...(، ومسلم )( دون زيادة )ما 6562رواه ابلخاري ) (َعَذابًا

 .هل
ن انّلار فصٌل:  .خروج املوّحدين م 

جح )ملسو هيلع هللا ىلص: عن انس ريض اهلل عنه، قال  -35 نَ  ََيْرح  انلهار   م 
، إ اله  إ هَلَ  الَ  قَاَل  َمنْ  ح رَيةٍ  َوْزنح  قَلْب ه   َويف   اَّلله نْ  َشع  ، م   َخرْيٍ

جح  نَ  َوََيْرح ، إ اله  إ هَلَ  الَ  قَاَل  َمنْ  انلهار   م  ح  َوْزنح  قَلْب ه   َويف   اَّلله
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ةٍ  نْ  بحره ، م  جح  َخرْيٍ نَ  َوََيْرح ، إ اله  إ هَلَ  الَ  قَاَل  َمنْ  انلهار   م  ح  اَّلله
ةٍ  َوْزنح  قَلْب ه   َويف   نْ  َذره  .(193(، ومسلم )44رواه ابلخاري ) (َخرْيٍ  م 

َن الَقَضاء  بنَْيَ ) ويف رواية: ح م  ه ، َحّته إ َذا فََرَغ اَّلله بَاد  ع 
ْن اَكَن  مه َج، م  ْر 

ْن َيح
َ
َراَد أ

َ
َن انلهار  َمْن أ َج م  ْر 

ْن َيح
َ
َراَد أ

َ
َوأ

ْم،  وهح ْر جح
ْن َيح

َ
َمَر الَمالئ َكَة أ

َ
، أ ح ْن اَل إ هَلَ إ اله اَّلله

َ
يَْشَهدح أ

نْ 
َ
ح ىلَعَ انلهار  أ َم اَّلله ، وََحره ود  جح ْم ب َعالَمة  آثَار  السُّ فحوَنهح  َفيَْعر 

ود   جح ثََر السُّ
َ
َن ابْن  آَدَم أ َل م  كح

ْ
 .(6573يف ابلخاري ) (تَأ
 

 .ذكر اجلنة فصٌل:
َ - اَّلله   َعبْد   َعنْ  -36 ح  ريَض  ُّ  قَاَل : -َعنْهح  اَّلله  )إ ينِّ  :ملسو هيلع هللا ىلص انلهيب 

ْعر فح 
َ
ْهل   آَخرح  أَل

َ
وًجا انلهار   أ رح نَ  خح ، م  ٌل  انلهار  جح  رَجح  ََيْرح

نَْها ل   اْنَطل ْق : هَلح  َفيحَقالح  زَْحًفا، م 
: قَاَل  ،(اجْلَنهةَ  فَاْدخح

لح  َفيَْذَهبح ) دح  اجْلَنهَة، َفيَْدخح وا قَدْ  انلهاَس  َفيَج  َخذح
َ
 أ

َل، رح : هَلح  َفيحَقالح  الَْمنَاز  تَْذكح
َ
َمانَ  أ ي الزه نَْت  اذله  ، كح  ف يه 
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ولح  ،: هَلح  َفيحَقالح  َنَعْم،: َفيَقح ، َتَمنه ي لََك : هَلح  َفيحَقالح  َفيَتََمنه  اذله 
ةَ  َتَمنهيَْت  ْضَعاف   وََعرَشَ

َ
ْنيَا أ ولح ): قَاَل  (ادلُّ تَْسَخرح : َفيَقح

َ
 ب   أ

نَْت 
َ
؟(، َوأ يْتح  فَلََقدْ : قَاَل  الَْمل كح

َ
وَل  َرأ َك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رَسح  َضح 

هح،  َوََكنَ  بََدْت  َحّته  ذح ولح  نََواج  ْدَن  )َذاكَ : َيقح
َ
ْهل   أ

َ
 اجلَنهة   أ

لَةً   .(186(، ومسلم )6571رواه ابلخاري ) (َمْْن 

 

 خلود أهل اجلنة يف اجلنة، وأهل انلار يف انلار فصٌل:
 .بعد إخراج املوحدين إىل اجلّنة

 قال: قال -عنه اهلل ريض- اخلدري سعيد أب عن -37
ْملََح،  ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل رسول

َ
)يحْؤََت ب الَْموْت  َكَهيْئَة  َكبٍْش أ

وَن،  رح ئ بُّوَن َوَينْظح ، فَيرَْشَ ْهَل اجلَنهة 
َ
نَاٍد: يَا أ َفيحنَاد ي مح

 ، حوَن: َنَعْم، َهَذا الَموْتح ول فحوَن َهَذا؟ َفيَقح : َهْل َتْعر  ولح َفيَقح
ْهَل انلهار  

َ
نَاد ي: يَا أ ْم قَْد َرآهح، ثحمه يح ُّهح ئ بُّوَن َوَّكح ، فَيرَْشَ

حوَن: َنَعْم،  ول فحوَن َهَذا؟ َفيَقح : وَهْل َتْعر  ولح وَن، َفيَقح رح َوَينْظح
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ْهَل اجلَنهة  
َ
: يَا أ ولح ْم قَْد َرآهح، َفيحْذبَحح ثحمه َيقح ُّهح ، َوَّكح َهَذا الَموْتح
لحوٌد فاَلَ َموَْت  ْهَل انلهار  خح

َ
لحوٌد فاَلَ َموَْت، َوَيا أ : ، ثحمه قَرَ (خح

َ
أ

ْم يف  َغْفلَةٍ ﴿ ْمرح وَهح
َ
َ األ ة  إ ْذ قحِض  ْم يَْوَم احلرَْسَ رْهح نْذ 

َ
 ،﴾َوأ
ْنيَا  :1قال ْهلح ادلُّ

َ
نحونَ ﴿وََهؤحالَء  يف  َغْفلٍَة أ ْم الَ يحْؤم  رواه  ﴾وَهح

 .(2849ومسلم ) ،(4453ابلخاري )

 

 .اإليمان بقضاء اهلل وقدره باٌب: (12
نَْدهح وقوهل تعاىل: ﴿ َها اَل  الَْغيْب   َمَفات حح  وَع  وَ  إ اله  َيْعلَمح  هح

طح  َوَما َوابْلَْحر   الرَْبِّ  يف   َما َوَيْعلَمح  نْ  تَْسقح َها إ اله  َوَرقَةٍ  م   َيْعلَمح
لحَمات   يف   َحبهةٍ  َواَل  رْض   ظح

َ
 يف   إ اله  يَاب ٍس  َواَل  َرْطٍب  َواَل  اأْل

ب نٍي﴾ ك تَاٍب   .59 األنعام: مح
يا : البنه -عنه ريض اهللح - تام  الصه  بن   عبادةَ  قال -38

َد طعَم حقيقة  اإليمان حّّت تَعلَم أن ما  بحِنه إنهك لن ََت 
                                                

 (382(، وشعب اإليمان )11254َكمة ]قال[ من سنن النسايئ الكربى ) 1
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ْن  ْن يلحْخطئََك، وما أخَطاَك لم يكح أصابََك لم يكح
َل ما )يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصيلحصيبَك، سمعتح رسوَل اهلل  إن أوه

، وماذا  ، فقال هل: اكتحْب، قال: ربه خلَق اهلل القلمح
؟ قال: اكتحْب مقاديَر ُك َشٍء حّت تقوَم  أكتحبح

َمْن )يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص، يا بِن، إين سمعتح رسوَل اهلل (الساعةح 
وسكت  [1](4700) أبو داودرواه  (ماَت ىلع غري هذا فليَس منّ 

 .[2](22705) واللفظ هل، وأمحد، عنه

 
ليس من اإليمان بالقدر أن وجوب العمل، و فصٌل:

 .االتّكال عليه
ْعَطى َواتهََق وقوهل تعاىل: ﴿

َ
ا َمْن أ مه

َ
َق  فَأ وََصده

هح ل لْيحرْسَى  ب احْلحْسَن  ح َل  فََسنحيرَسِّ ا َمْن خَب  مه
َ
َوأ

                                                
 صححه األبلاين 1
 صححه شعيب األرنؤوط 2
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َب ب احْلحْسَن  َواْستَْغَن 
هح ل لْعحرْسَى َوَكذه ح ﴾ فََسنحيرَسِّ

 .10-5الليل: 
 

ي  َعنْ  -39 َ - يلَع  ح  ريَض  ُّ  اَكنَ : قَاَل  -َعنْهح  اَّلله  يف   ملسو هيلع هللا ىلص انلهيب 
َخذَ  َجنَاَزٍة،

َ
تح  فََجَعَل  َشيْئًا فَأ رَْض، ب ه   َينْكح

َ
 )َما: َفَقاَل  األ

مْ  نْكح نْ  م  َحدٍ  م 
َ
ت َب  َوقَدْ  إ اله  أ هح  كح نَ  َمْقَعدح ، م  هح  انلهار   َوَمْقَعدح

نَ  ( م  حوا اجلَنهة  وَل  يَا: قَال ، رَسح فاَلَ  اَّلله 
َ
ح  أ  ك تَاب نَا، ىلَعَ  َنتهك 

ٌ  فَكح   )اْعَملحوا: قَاَل  الَعَمَل؟ َونََدعح  يرَسه ل َق  ل َما مح ا هَلح، خح مه
َ
 أ

نْ  اَكنَ  َمنْ  ْهل   م 
َ
َعاَدة   أ ح  السه ْهل   ل َعَمل   َفيحيرَسه

َ
َعاَدة ، أ  السه

ا مه
َ
نْ  اَكنَ  َمنْ  َوأ ْهل   م 

َ
َقاء   أ ح  الشه ْهل   ل َعَمل   َفيحيرَسه

َ
 أ

َقاَوة (،   ثحمه  الشه
َ
ا﴿: قََرأ مه

َ
ْعَطى َمنْ  فَأ

َ
َق  َواتهََق  أ  وََصده

 .(2647(، ومسلم )4949رواه ابلخاري )  اآليََة. [6: الليل]﴾ب احلحْسَن 
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رؤية  ؛أعظم انّلعيم باٌب: (13
 .يف اجلنة تبارك وتعاىل اهلل

ٌة وقوهل تعاىل: ﴿ َ وٌه يَْوَمئ ٍذ نَاُض  َرٌة  وحجح إ ىَل َربَِّها نَاظ 
ٌة   َ وٌه يَْوَمئ ٍذ بَاَس  ْفَعَل ب َها فَاق َرةٌ  َووحجح ْن يح

َ
نُّ أ  ﴾َتظح

 .25-22القيامة: 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص انليب عن -عنه اهلل ريض- الروِم صهيب عن -40
ولح اهللح ) :قال أنه ْهلح اجْلَنهة  اجْلَنهَة، قَاَل: َيقح

َ
إ َذا َدَخَل أ

وَن َشيْئًا  يدح لَْم َتبَارََك َوَتَعاىَل: تحر 
َ
حوَن: أ ول ْم؟ َفيَقح كح ز يدح

َ
أ

؟  َن انلهار  نَا م  لْنَا اجْلَنهَة، َوتحنَجِّ لَْم تحْدخ 
َ
وَهنَا؟ أ تحبَيِّْض وحجح

ْم  َحبه إ يَلْه 
َ
وا َشيْئًا أ ْعطح

ح
فح احْل َجاَب، َفَما أ قَاَل: َفيَْكش 

ْم َعزه وََجله  َن انلهَظر  إ ىَل َربِّه   .(181) مسلم رواه( م 
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 *    *    * 
 تم بفضل اهلل وتوفيقه.

 

 .واحلمد هلل رب العاملني
 

 29.03.2018 | 1939رجب  12تاريخ اتلعديل األخري: 
 

 *    *    * 



 

 


	1) بابٌ: فضل طلب العلم.
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